- สิงคโปร์-ปีนงั -ลังกาวี-สิงคโปร์ 2 วัน 1 คืน -

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - ต๎อนรับสูํ ประเทศสิงคโปร์ - ทําเรือ มารีนาํ เบย์ ครูสเซนเตอร์ )

02.20 น.

นัดพบที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 ประตู 5-6 โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร์ มีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับ

05.20 น.
11.00 น.

15.00 น.

วันเดินทาง

จุดหมายปลายทาง

โดยเที่ยวบิน

เวลาออกเดินทาง

เวลาถึงที่หมาย

ตามพีเรียดทีเ่ ลือก

DMK - SIN

SL100

07.40

11.20

*น้ําหนักกระเป๋า 20 กก /ทําน*
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สูํสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด๎วย เที่ยวบิน SL100 ไมํมีอาหารร๎อนบริการบน
เครื่องบิน
เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําประเทศไทย 1ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให๎เป็นเวลาท๎องถิ่น
เพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังจากผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและรับกระเป๋าแล๎ว เดินทางโดยจัดรถโค๎ชมารับจาก
สนามบินนําทํานเดินทางสูํทําเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS) เพื่อทําการเช็คอินขึ้นเรือ ทําการติด Tags
กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกทํานขึ้นเรือสําราญ ทุกทํานจะผําน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค๎านําตั๋วเรือเช็คอินและรับ
Cruise Card และผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองจากนั้นขึ้นสูํเรือสําราญ
เรือลํองออกจากทําเรือมารีนํา เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ การเดินทางจากสนามบินชางงี ไปที่ทําเรือมารี นํา เบย์
ครูสเซนเตอร์
(ทํานควรมาถึงทําเรือเพื่อเช็คอินเข๎าเรือกํอนอยํางน๎อย 1 ชั่วโมง)
Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947

ทุกทํานจะต๎องเข๎ารํวมการซ๎อมระบบรักษาความปลอดภัยของทําเรือตามกฏของการ ลํองเรือสากล 1 ชั่วโมง กํอนเรือออก
เดินทาง หลังจากหรือเลือกรับประทานที่ห๎องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได๎ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห๎องโชว์
หลัก(ทํานที่จะชมโชว์จะต๎องทําการจองรอบโต๏ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยูํโซน Lobby ชั้น 4) และดนตรีสดตามบาร์ ตํางๆทั่ว
ทั้งลําเรือ และพักผํอนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือลํองออกสูํนํานน้ําสากลแล๎วร๎านค๎าปลอด
ภาษีจะเปิดให๎บริการรวมทั้งในสํวนของคาสิโนอีกด๎วย) นั้นทํานสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหารหลัก จากที่
โชว์อยูํบนบัตร Cruise Card ของทําน ทํานสามารถเข๎ารํวมสนุกกับกิจกรรมตํางๆที่ทางเรือเตรียมไว๎ให๎ตลอดทั้งทริปจาก
Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจําวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแตํละวันที่ห๎องพักของทําน ทํานสามารถรับประทานอาหาร
อยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียมไว๎ให๎ ดังนี้
* ห๎องอาหาร The Lido
** ห๎องอาหาร Dream Dining
(Walk-in open seating)

ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ
ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของเรือ

Genting Dream เรือสําราญในตระกูลของ Dream Cruise สร๎างขึ้นและนําลงทะเลลํองในปี 0014 มีความใหญํโตถึง
130,437 ตัน มีความสูงถึง 17 ชั้นและจุผู๎โดยสารทั้งหมด 1,130 คนและลูกเรืออีก 0,014 คน มีจํานวนห๎องพักทั้งหมด
1,452 ห๎องและ ห๎องพักแบบสวีท 120 ห๎องเพื่อให๎ตอบสนองความต๎องการของ ลูกค๎าในทุกระดับนอกจากความใหญํและ
ความจุแบบอลังการแล๎วยังมาพร๎อมกับความบันเทิงและ ร๎านอาหารมากมายให๎คุณได๎ลิ้มลองแบบนับไมํถ๎วนเลยทีเดียว

กิจกรรมบนเรือ

วันที่ 2

ปีนงั , ประเทศมาเลเซีย
เช๎า และ กลางวัน ทํานสามารถรับประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียมไว๎ให๎ ดังนี้
* ห๎องอาหาร The Lido
** ห๎องอาหาร Dream Dining
(Walk-in open seating)

11.30 น.

ห๎องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ
ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของเรือ

"ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 11 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุํนแรกเรียกวํา ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว
ตํอมาพบในแผนที่เดินเรือ เรี ยกวํา ปูเลาปีนัง หรือ เกาะหมาก ตํอมาอัง กฤษเรียกวําเกาะพรินซ์ออฟเวลส์จอร์จทาวน์

02.30 น.

(George Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแหํงมรดกโลกพร๎อมกับเมืองมะละกา ด๎วยวัฒนธรรมของยุคอาณานิคม
อังกฤษไว๎ตั้งแตํปลายศตวรรษที่ 16 จึงทําให๎ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจุบันให๎เราได๎เห็น
สําหรับทํานที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ๎งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ สํวนทํานที่
สะดวกเดินทางทํองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณบริเวณทําเรือ กรุณากลับถึงเรือกํอน 1 ชม.
เรือออกจากเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 1

ทําเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

เช๎า

ทํานสามารถรับประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียมไว๎ให๎ ดังนี้
* ห๎องอาหาร The Lido
ห๎องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ
** ห๎องอาหาร Dream Dining ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของเรือ
(Walk-in open seating)

05.00 น.

เดินทางถึงทําเรือที่ ลังกาวี, ประเทศมาเลเซีย

15.00 น.

สําหรับทํานที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ๎งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ สํวนทํานที่
สะดวกเดินทางทํองเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณบริเวณทําเรือ กรุณากลับถึงเรือกํอน 1 ชม.
เดินทางออกจากทําเรือที่ ลังกาวี
**เรือจะมีใบแจ๎ง สถานที่และเวลาทีห่ อ๎ งพักของทํานเพือ่ ให๎ทาํ นรับหนังสือเดินทางคืน **

00.00 น.

เรือจะมีแท๏กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให๎ทํานในห๎องพักของทําน ให๎ทํานนํากระเป๋ าเดินทางของทํานวางไว๎หน๎าห๎อง
เพื่อให๎พนักงานนําลงไปที่ทําเรือในวันรุํงขึ้น (สิ่งของที่ทํานจําเป็นต๎องใช๎ระหวํางวันให๎ทํานแยกใสํในกระเป๋าถือ )
** ถ๎าทํานใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด๎วยตนเองไมํจําเป็นต๎องวางไว๎ที่หน๎าห๎องพัก

วันที่ 2

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์

เช๎า – เที่ยง

ทํานสามารถรับประทานอาหารอยํางอิสระได๎ตามห๎องอาหารที่เรือเตรียม ไว๎ให๎ ดังนี้
* ห๎องอาหาร The Lido
** ห๎องอาหาร Dream Dining
(Walk-in open seating)

11.00 น.

ห๎องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยูํ บนชั้น 14 ของเรือสําราญ
ห๎องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูํที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ของ
เรือ

เรือเทียบทํา ณ ทําเรือมารีนําเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกทํานลง จากเรือจะผําน พิธีการตรวจคนเข๎า
เมืองและรับกระเป๋าเดินทางของทํานด๎านลํางหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทํานกํอนออกจากทําเรือ**

12.30

จัดรถรับจากทําเรือเดินทางสูํ Merlion Park เมอร์ไลออน รูปปั้นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณ์นี้ ตั้งอยูํริมแมํน้ําสิงคโปร์
ณ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park)

13.30

อิสระช๎อปปิ้งและมื้ออาหาร ถนน Orchard – สวรรค์ของนักช๎อปทุกคน ถนนออร์ชาร์ด ถนนสายช๎อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของเอเชีย และมีร๎ านเสื้อผ๎าแฟชั่นยอดนิยม ร๎า นขายสิ นค๎า เฉพาะทาง และผลิตภั ณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์ส ไตล์อื่นๆ อี ก
มากมาย

ได๎เวลาอันสมควรนําทุกทํานเดินทางสูํสนามบินชางงี โดยสายการบิน Lion Air
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
ตามพีเรียดทีเ่ ลือก

จุดหมายปลายทาง
SIN - BKK

โดยเทีย่ วบิน
SL105

เวลาออกเดินทาง
20.30

3-6 พฤษภาคม, 5-10 กรกฎาคม, 2-5 สิงหาคม, 1-4 กันยายน
03,300 บาท / ทําน
ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง (Inside) คนที่ 1-0
ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง(Inside) คนที่ 1-2
17,300 บาท / ทําน
เด็กอายุ 0 ปีขึ้นไปและผู๎ใหญํ
ห๎องพักแบบไมํมีหน๎าตําง(Inside) คนที่ 1-2
17,300 บาท / ทําน
(เด็ก อายุต่ํากวํา 0 ปี)
ห๎องพักแบบมีหน๎าตําง (Oceanview) คนที่ 1-0
24,300 บาท / ทําน
ห๎องพักแบบมีหน๎าตําง (Oceanview) คนที่ 1-2
00,300 บาท / ทําน
เด็กอายุ 0 ปีขึ้นไปและผู๎ใหญํ
ห๎องพักแบบมีหน๎าตําง(Oceanview) คนที่ 1-2
16,300 บาท / ทําน
(เด็ก อายุไมํเกิน 0 ปี)
ห๎องพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที่ 1-0
29,300 บาท / ทําน
ห๎องพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที่ 1-2
02,300 บาท / ทําน
เด็กอายุ 0 ปีขึ้นไปและผู๎ใหญํ
ห๎องพักแบบมีระเบียง (Balcony) คนที่ 1-2
17,300 บาท / ทําน
(เด็ก อายุไมํเกิน 0 ปี)
ห๎องพักมีจํานวนจํากัด โปรสอบถามห๎องพักกับเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการจอง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า

เวลาถึงทีห่ มาย
22.05

Inside

Balcony

Ocean view

เงือ่ นไขการจอง
1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากได๎รบั การยืนยันห๎องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแล๎ว เก็บคําใช๎จาํ ยเต็ม 100% ไมํวาํ กรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา ทัง้ นีข้ นึ้ อยูกํ บั ระยะเวลาในการจองและจํานวนห๎องวํางบนเรือ

หมายเหตุ
1. สําหรับผู๎มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวํา 6 เดือน ไมํอนุญาตให๎ขึ้นเรือ
2.
ลู ก ค๎ า ต๎ อ งเตรี ย มพาสปอร์ ต มา ณ วั น เดิ น ทางทุ ก ครั้ ง และต๎ อ งมี อ ายุ ม ากวํ า 180
วั น นั บ จากวั น เดิ น ทางกลั บ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย ไมํวํากรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน , การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า

อัตราคําบริการนีร้ วม
1. ห๎องพักบนเรือสําราญ 1 คืน (ตามแบบห๎องพักที่ทํานได๎ทําการชําระเงิน)
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว๎นห๎องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ

3. คําภาษีทําเรือ
4. คําภาษีเชื้อเพลิง
5. คําตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สายการบินไทยไลออนแอร์
6. คํารถรับสํงจาก สนามบินสิงคโปร์ - ทําเรือ - สนามบินสิงคโปร์
5. โปรแกรมซิตี้ทัวร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ รายการเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด
6. หัวหน๎าทัวร์เดินทางพร๎อมคณะจากประเทศไทย
7. ทิปไกด์และคนขับรถที่ประเทศสิงคโปร์

อัตราคําบริการนีไ้ มํรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คําทิปส์ SGD 01 ตํอคนตํอคืน สําหรับห๎อง Inside, Ocean view, Balcony
คําทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองตํางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
อาหารพิเศษที่ทํานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
คําแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / คํา WIFI
คําทําหนังสือเดินทาง, คําวีซําสําหรับชาวตํางชาติ
คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%

เงือ่ นไขการใช๎บริการ
1. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตํางประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการคอนเฟิร์ม
เดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2. การชําระคําบริการ
2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห๎องพักในจํานวนจํากัด
3. การยกเลิกและคืนคําทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน
3.1 แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของทําน
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํน คําตั๋วเครื่องบิน คําห๎อง คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ
เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎
3.3 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดินทางเข๎าประเทศทํองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผําน
การตรวจคนเข๎าเมือง ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเข๎าเมืองด๎วยตัวของทํานเอง ทาง
หัวหน๎าทัวร์และมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆ ได๎ทั้งสิ้น
3.2 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํ
อาจเรียกร๎องคําบริการและเงินคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ใบเตรียมตัวการเดินทาง ลํองเรือสําราญ Genting Dream
หนังสือเดินทางและวีซาํ  ตรวจสอบให๎แนํใจหนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลืออยํางน๎อย 160 วันกํอนการเดินทาง
 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต๎องทําวีซําเพื่อเข๎า-ออกประเทศ โปรดติดตํอตัวแทนวางแผนการทํองเที่ยว
ของคุณกํอนเดินทางทุกครั้ง
บัตรเดรคิต
การใช๎จํายบนเรือสําราญสํวนใหญํใช๎จํายเป็นเงินสกุล SGD ซึ่งสามารถทํารายการผํานบัตรเครดิตที่ได๎
ลงทะเบียนเชื่อมกับบัตร Cruise card กํอนเดินทางได๎
เงินสด
ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให๎ทํานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยทํานละ 30,000 บาท หากมีความ
จําเป็นที่จะใช๎จํายมากกวํานี้ต๎องแจ๎งและสําแดงกับเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองทั้งขาเข๎าและขาออก โดยการใช๎
จํายบนเรือต๎องนําเงินสดขั้นต่ํา 130 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเส๎นทางและแบรนด์เรือ
สําราญ) โดยวันกํอนเรือจะเทียบทําวันสุดท๎าย ต๎องตรวจสอบและทํารายการทั้งหมดให๎เสร็จสิ้น
ประกันภัย
แนะนําให๎ซื้อประกันการเดินทาง
อุณหภูมิ
สามารถตรวจสอบได๎จาก https://www.accuweather.com/ กํอนการเดินทาง
เวลาท๎องถิน่
เวลาบนเรือสําราญจะใช๎เวลาท๎องถิ่นจากทําเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตํละวัน ตาม
เขตนํานน้ําแตํละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได๎จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ
สกุลเงิน
บนเรือสําราญ สํวนใหญํใช๎สกุลเงิน SGD อัตราเทียบ 24.14 บาท ตํอ 1 SGD
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 00 พ.ย. 41 : อ๎างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate
หากทํานใช๎บัตรเครดิตในการชําระคําสินค๎า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกวําของธนาคารปกติ
กระแสไฟฟ้า
มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 000 โวลล์ ทั้งแบบ 0 ขาแบน, สามขา, 0 ขากลม ดังรูป
(แนะนําให๎เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด๎วย)

ภาษา
น้าํ ดื่ม
อาหาร

สิง่ ทีต่ อ๎ งเตรียม

บนเรือสําราญใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
บนเรือมีน้ําดื่มให๎ในห๎องพักฟรี 0 ขวดตํอวัน
ทุกทํานสามารถรับประทานอาหารได๎ที่ห๎องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือ
กําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช๎า กลางวัน และ ห๎องอาหารเย็น จะเปิดให๎บริการตั้งแตํ 15.10-01.00 น ทํานไมํ
ต๎องสํารองที่นั่งลํวงหน๎า (walk-in open seating) ** คําใช๎จํายเพิ่มเติมในสํวนของห๎องอาหารพิเศษลูกค๎า
ต๎องทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ คําใช๎จํายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกําหนด
 ทุกทํานต๎องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวํา 4 เดือน
 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 0 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทํานจะ
ถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน
 ตั๋วลํองเรือ
 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag
 แบบฟอร์มการลงเรือ






สิง่ ทีค่ วรเตรียม








สิง่ ทีไ่ มํอนุญาตให๎นาํ ขึน้ 
และลงเรือ





เครือ่ งแตํงกาย


เงินสด/ บัตรเครดิต
กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ
ของมีคํา / อุปกรณ์ที่จําเป็น
ยารักษาโรค ยาประจําตัว
ทิปบนเรือ หากไมํได๎รวมในคําแพ็คเกจแรกจําย
แวํนตา, แวํนกันแดด, รํม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง
ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ
อปุกรณ์อาบน้ํา ของใช๎สํวนตัว
Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์
ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เชํน กล๎องถํายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง
รองเท๎ากีฬา รองเท๎าสุภาพ รองเท๎าใสํสบาย
หนังสืออํานเลํนระหวํางพักผํอน, เครื่องเลํนเพลงพกพาสํวนตัว
ชุดวํายน้ํา
ใช๎มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน
ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไมํเกิน 100 มิลลิลิตร
ตัวสํารองไฟ Power Bank ห๎ามโหลดลงกระเป๋าใหญํ ถือใสํกระเป๋าพกพาเทํานั้น
เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไมํมีแอลกอฮอล์
ของสด เชํน ผลไม๎(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์
อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด
การแตํงกายทั้งชายหญิงสามารถแตํงตัวได๎ตามสบายในชํวงกลางวันและที่ทําเรือเพื่อรํวมโปรแกรมทริปกับ
ทางเรือที่ได๎ทํารายการจองไว๎
 หากทํานจะเข๎ารับประทานอาหารค่ําที่ห๎องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร
เหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความรํวมมือทํานแตํงกายแบบ smart casual
หรือกึ่งทางการได๎

ขั้นตอนการขึน้ –ลง เรือสําราญ
1. เดินทางถึงอาคารผู๎โดยสารทําเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได๎ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ทํานจะได๎รับ Cruise Card ที่จะใช๎แทนกุญแจห๎องพัก
ใช๎เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในทําเรือถัดๆไป

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณาติดตํอ
แจ๎งทาง Reception

2. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผํานพิธีการเอ็กซเรย์ เชํนเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย Luggage Tag เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
ทางเรือลําเลียงให๎ไปให๎ถึงห๎องสํวนตัวของทุกทําน หรือทํานที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทําได๎ (อาจต๎องใช๎เวลาในการรอ
คอยในการลําเลียงสัมภาระสูํห๎องพักของทําน)
3. นําพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง เชํนเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครือ่ งบิน (กรณีถือ
พาสปอร์ตไทย ไมํต๎องมีใบ ตม.ไทย)
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ๎าหน๎าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของทํานไว๎ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร๎อมนําการ์ดห๎องพักทํานรูดกับเครื่องบันทึก
เพื่อยืนยันวําทํานได๎เป็นผู๎รํวมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ
5. สามารถไปที่ห๎องพักของทํานได๎ทันที หรือจะให๎บริการห๎องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีที่ขึ้นเรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ๎อมอพยพหนีภัยฉุกเฉิน
ที่อยูํด๎านหลังประตูห๎องพักของทําน
6. กํอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว๎ จะมีการซ๎อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให๎ไปตามจุดที่ระบุไว๎
ใน Cruise Card โดยเจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งให๎หยิบเสื้อชูชีพที่มีพอดีกับผู๎พักในห๎องพักไว๎ด๎วยหรือไมํแล๎วแตํกรณี
ขั้นตอนเคลียคําใช๎จาํ ย และรับพาสปอร์ตคืน
1. คืนสุดท๎ายของการเดินทาง นําการ์ดห๎องพักของทําน แจ๎งชําระคําใช๎จําย ที่ Reception เจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งยอดคําใช๎จํายที่ใช๎ไปทั้งหมด ทําน
สามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด**
2. กํอนวันสุดท๎ายที่เรือสําราญจะเทียบทํา จะแจ๎งรับพาสปอร์ตได๎ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ๎งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแกํทุก
ทําน
กรณีลกู ค๎าต๎องการใช๎บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคําใช๎จาํ ยดังนี้
เมื่อเรือเริ่มลํองออกจากทําเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของทํานจะไมํสามารถใช๎งานได๎ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite
ให๎บริการ อัตราคําบริการ 1 user / 0 เครื่อง ไมํสามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได๎ (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ Package ที่ลูกค๎าเลือกซื้อ)
สงวนสิทธิ์อัตราคําบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนํนอนอีกครั้งกับเจ๎าหน๎าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไมํ
เสถียร สํวนใหญํบริเวณห๎องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกวําในห๎องพัก)

PACKAGE

UNIT
1 NIGHT

GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/
HONG KONG
SGD19
HKD125

2 NIGHTS SGD38
STANDARD 3 NIGHTS SGD57

HKD198
-

DESCRIPTION

RECOMMENDED
USE

-Connect to Internet at basic
speeds in an affordable
manner.
-Allow
2
devices
simultaneously

4 NIGHTS SGD76
5 NIGHTS SGD95
1 NIGHT SGD29

HKD640
HKD168

2 NIGHTS SGD58

HKD268

3 NIGHTS SGD87

-

-Allow
2
simultaneously

4 NIGHTS SGD116

-

For the whole voyage.

5 NIGHTS SGD145
24 HOUR SGD39

HKD840
HKD228

 Email
 Chat
 Social
media

for the whole voyage
-Connect to the Internet at
prime
Speeds.
devices

PREMIUM

 Email
 Chat
 Social
media
 Light
media
streaming

Connect to the Internet at
prime speeds.
Allow 1 device for a
continuous 24 hour period
only.

กรณีที่ทํานเลือกใช๎ Pocket wifi หรือซิมที่ให๎บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช๎ได๎ตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติ
เรือจะลํองใกล๎ชายฝั่งซึ่งสามารถใช๎งานได๎เป้นบางชํวงแตํหากเป็นวันที่เรือลํองนํานน้ําสากลจะไมํสามารถใช๎งานในลักษณะนี้ได๎

